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 _________________________________________________________       ___________II клас
/училище/

________________________________________________________________________       
/име, презиме, фамилия/

НАЦИОНАЛНО
ФИНАЛНО

СЪСТЕЗАНИЕ

1. Допълни пропуснатите думи в текста.
            

Дърветата и храстите се разлистват и започват да цъфтят 

през  ___________________. Тогава прелетните птици се 

завръщат от юг, строят гнезда и снасят_______________.

Някои животни се събуждат от ___________    _____. През 

пролетта дните стават по-________________.

2. Отбележи със знака V верните твърдения.

  В България има четири сезона.

  Годината има 12 месеца.

  Месец февруари има 30 дни.



3. Групирай изброените животни:

сърна, котка, овца, вълк, магаре, куче, мечка, хамстер, крава

а) диви животни - ____________________________________

б) домашни любимци -  _______________________________

в) селскостопански животни - __________________________

4. Билет на възрастен за цирк струва 
4 лв., а детският – с 1 лв. по-малко. 
Един баща завел двете си деца на 
цирк. Колко лева платил за билети?
а) 6 лв.  б) 10 лв.  в)12 лв.
       
       

5. Пресметни:

А. Колко сантиметра е обиколката на правоъгълник, ако 
дължината му е 10 см, а ширината му е два пъти по-малка 
от дължината?

              

         Отговор    

Б. Колко сантиметра е страната на квадрат, ако обиколката 
му е равна на произведението на числата 8 и 3?

              

         Отговор    



6. След 3 часа ще бъде 01:00 часа след полунощ. 
Колко е часът сега? 
а) 21 ч. 
б) 23 ч.  
в) 22 ч.

7. Една страна на триъгълник е 12 дм, втората е 3 пъти 
по-къса, а третата е 2 пъти по-дълга от втората. Какъв по 
вид е триъгълникът?

              

              

       Триъгълникът е     

8. Препиши текста като поправиш грешките.

Каниме ви да отидеме на цирк. Ще се забавляваме с 
клоуните, ще гледаме фокуси и ще ядем захърен пъмук.

              

              

              

              

9. Постави подходящата гласна и направи проверка.

а / ъ        о / у                                    

п___тешествие     к___жух

_____________     ___________



10. В записаните думи се крие поне още една. Коя е тя ще 
разбереш като махнеш по една буква. Напиши новите 
думи.

коса - __________ клетва - ________ граница - _______

мрак - __________ гумен - _________ врана - _________

11. От дадените думи състави изречения и ги запиши. 
Използвай всички думи на всеки ред!   
 

• козел, чуден, един, имал, дядо 

____________________________________________________

• го, на паша, изпратил, с, козарче 

____________________________________________________

• пасло, го, цял, ден, из, то, гората     


